Del 21 de novembre al 12 de desembre,
entre totes i tots, posarem en valor la ciutat
que volem: inclusiva, igualitària, participativa
i defensora de l'educació permanent.
Centenars de ciutats a tot el món, posarem en
relleu la importància de l'educació com a eina
per a corregir desigualtats i generar benestar.

21

nov

12

des

Lectura de la nova carta de ciutats educadores per
part dels xiquetes i xiquets dels col·legis municipals
Fernando de los Ríos, Benimaclet i Professor
Santiago Grisolía.
Per una ciutat en convivència:
“Valencia capital mundial del disseny 2022,
una mirada des-de la infància”
Plaça de l'Ajuntament

Exposició dels treballs de la XXVI Campanya
“Per una ciutat en convivència”.
Públic general sense inscripció prèvia.

28

nov

Recorregut urbà amb perspectiva de
gènere: una mirada des de la història
Torres de Quart (Plaça de Santa Úrsula, 1.
46003 València) De 18:00 a 19:30 h.

Com podríem explorar el barri que ja habitem?

Públic adolescent i adult.
Inscripció prèvia ﬁns al 21 de novembre en:
https://forms.gle/xVHuDwDXj3mtAu6K8
Telèfon: 962 082 146.

Segueix-nos >>

Gràcies a

Alcaldia, pel seu compromís i col·laboració amb l’educació i amb
València, Ciutat Educadora.
Regidoria d’Educació, per impulsar i coordinar el projecte.

Equip de Govern de l'Ajuntament de València, regidories d’Acció
Cultural, Espai Públic, Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Mobilitat
Sostenible, Patrimoni i Recursos Culturals, Joventut, Benestar Social
Educació i Integració Secció de Menor.

29

nov

Centre Municipal de Joventut d’Algirós.
Carrer de Campoamor, 91. 46022 València. De 17:30 a 19:00 h.

Exposició del projecte “Explora el teu barri!” i repartiment de la
publicació que, a manera de fanzín, s'ha editat del programa.
L'acte comptarà amb la presència de Maite Ibáñez Giménez,
regidora d'Educació.
Entitats participants del projecte, famílies i professorat
d'educació infantil, primària i secundària i públic en general.
Inscripció prèvia ﬁns al 21 de novembre en:
https://forms.gle/mUP1XKCbpKEtpyvA9
Telèfon: 962 082 146

Ple extraordinari de xiquetes i xiquets

Hemicicle plaça de l'Ajuntament, 1. De11:00 a 12:00 h.

Recorregut per la ciutat de València en què revisitarem la
història de la nostra ciutat amb una perspectiva de gènere.

educacio-valencia.es

“Explora el teu barri!” Presentació del projecte i taller.

Les nostres xiquetes i xiquets viuen l'experiència de la
democràcia participativa. En ﬁnalitzar el ple gaudirem de
l'actuació de la Coral Juan Bautista Comes,
del Conservatori de Música Jose Iturbi.
Piano: Josep Manel Campos, Direcció: Cristina Contreras

30

nov

CEIP Rafael Mateu Cámara, CEIP la Fonteta, C. Juan Comenius,
C. Sagrado Corazón Vedruna

#EducatingCityDay #VLCCiutatEducadora @AjuntamentVLC
Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars, Universitat Popular,
EMT, Biblioteques Municipals, Fundació Esportiva Municipal (FDM) i Centres
Municipals de Joventut.
Professorat i AMPA dels centres educatius CM Fernando de los Ríos, CM
Benimaclet, CM Professor Santiago Grisolía, EIM Pinedo, EIM Solc, EIM
Quatre Carreres, EIM Gent Quina, EIM Clara Campoamor i Conservatori de
Música José Iturbi.
Xarxa Estatal de Ciutats Educadores (RECE) i Associació Internacional de
Ciutats Educadores (AICE).

